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Avgifter för färdtjänst och 
riksfärdtjänst  
 

Färdtjänst 

Nedan följer avgifterna för en färdtjänstberättigad kommuninvånare.  

Resor inom Ale kommun: 

Färdtjänstresenär (över 20 år) betalar 52 kronor. 

Färdtjänstresenär 7 – 20 år betalar 39 kronor 

Färdtjänstresenär under 7 år betalar ingen avgift. 

Medresenär till färdtjänstberättigad person betalar avgift enligt 
ovanstående (barn under 7 år ingen avgift). 

Ledsagare betalar ingen avgift. 

Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet 
förflyttningshjälpmedel betalar avgiften plus 25%. 

Resor till övriga kommuner i Västra Götalands län samt till 
Kungsbacka kommun: 

Färdtjänstresenär (över 20 år); 

- som passerar över en kommungräns betalar 110 kronor 
- som passerar över två kommungränser betalar 156 kronor 
- som passerar över tre kommungränser betalar 202 kronor 
- som passerar över fyra kommungränser betalar 247 kronor 
- som passerar över fem kommungränser betalar 293 kronor 
- som passerar över sex eller fler kommungränser betalar 311 kronor 
- för resor inom en annan kommun betalas 65 kronor 

Färdtjänstresenär 7 – 20 år; 

- som passerar över en kommungräns betalar 83 kronor 
- som passerar över två kommungränser betalar 117 kronor 
- som passerar över tre kommungränser betalar 151 kronor 
- som passerar över fyra kommungränser betalar 185 kronor 
- som passerar över fem kommungränser betalar 219 kronor 
- som passerar över sex eller fler kommungränser betalar 233 kronor 
- för resor inom en annan kommun betalas 49 kronor 

Färdtjänstresenär under 7 år betalar ingen avgift. 

Medresenär till färdtjänstberättigad person betalar avgift enligt 
ovanstående (barn under 7 år ingen avgift). 

Ledsagare betalar ingen avgift. 



  

Vid resor med specialfordon på grund av medtagande av förskrivet 
förflyttningshjälpmedel betalar avgift enligt ovanstående plus 50 
procent. 

Resor vid vistelse i annan kommun utanför Ale kommuns 
färdtjänstområde: 

Färdtjänstresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet. 

Medresenär betalar 30 procent av taxameterbeloppet. 

Ledsagare reser gratis. 

Arbetsresor 

Färdtjänstresenär betalar en egenavgift som motsvarar Västtrafiks 
avgift för periodkort utan påslag. Arbetsresor kan beviljas för två 
enkelresor per dag mellan ordinarie bostad (folkbokföringsadress) och 
arbetsplats inom Ale kommun, angränsande kommuner samt Mölndals 
stad. Vid kombinerad resa mellan taxi och allmän kollektivtrafik betalas 
en månadsavgift. 

 

Riksfärdtjänst 

Riksfärdtjänstberättigad person betalar avgift enligt Förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 

Ledsagare betalar ingen avgift. 

Medresenär betalar vid resa med allmänna kommunikationer avgift 
enligt reseföretagets bestämmelser. 

Medresenär betalar vid resa med taxi eller ett för ändamålet anpassat 
fordon samma avgift som riksfärdtjänstresenär enligt Förordning 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. 

Medresenär under 7 år betalar ingen avgift. 

Medresenär 7 – 25 år betalar 70 procent av avgiften för tillståndshavare 
över 25 år. 

Avgift för bokad riksfärdtjänstresa som inte genomförs och som 
inte avbokats inom föreskriven tid:  

Avgift erläggs med belopp motsvarande egenavgiften för resan enligt 
Förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst.  

Avgift uttas ej om kommunen inte åsamkas någon kostnad eller om 
skälet till att bokad resa inte genomförs och inte avbokats är styrkt akut 
sjukdom eller annan godtagbar omständighet.  
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